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वगग :- TYBA                        यवषि :- Environmental Geography 

1.आपल्या सभोवतालची परिस्थिती म्हणजे........... होय. 

 अ.वाताविण      ब.पयााविण       क.जलाविण     ड.यापैकी नाही 

2. पथृ्वीवि ............टक्के क्षते्र पाण्याने व्यापललेा आह.े 

 अ.  75      ब.71          क.60            ड. 80 

3. पथृ्वीवि ............टक्के क्षते्र जमीन आह.े 

 अ.29                ब.40            क.50                  ड.60 

4. सजीवाांना जगण्यासाठी .............या वायचूी गिज भासते. 

 अ.नायट्रोजन               ब.ऑस्क्सजन         क. कार्ान   ड.यापैकी नाही 

5. वाताविणात नायट्रोजन वायचू ेप्रमाण.............. टक्के आह.े 

 अ.70           ब.78               क.40                          ड.10 

6. वनथपती............... स्ियेद्वािे आपल ेअन्न र्नवतात. 

 अ.प्रकाश सांशे्लषण   ब. ऊजाा प्रवाह       क.कार्ान              ड.यापकैी नाही 

7. पथृ्वीवि एकूण ..........खांड आहते. 

 अ.5                  ब.7                      क.4               ड.3 

8. पथृ्वीच्या सभोवताली असणाऱ्या वायचू्या वेथट नाला ............. म्हणतात. 

 अ.वाताविण         ब.जलाविण         क.स्शलाविण                  ड.यापैकी नाही 

9. मानवाने स्नमााण केलेल्या पयााविणाला ..............पयााविण म्हणतात. 

अ. नैसस्गाक                 ब.भौस्तक             क.प्राकृस्तक      ड.यापकैी नाही 

10. परिसांथिा अभ्यास पद्धतीला ............... म्हणतात. 

 अ.परिस्थितीकी शास्त्र  ब.जैवस्वस्वधता    क.      अ  व    ब               ड.यापकैी नाही 

11. परिसांथिा सांकल्पना सवाप्रिम ..............याांनी माांडली. 



 अ.ट्रान्सले                ब.हार्ाि       क.थपेन्सि    ड. रिटि 

12. .............हा अजैस्वक घटक आह.े 

 अ.मदृा        ब.ऑस्क्सजन     क.कार्ान     ड.यापैकी नाही 

13. ............हा िासायस्नक घटक आह.े 

 अ.मदृा        ब.पाणी        क.हायड्रोजन          ड.यापैकी नाही 

14. .................िाांना उत्पादक असे म्हणतात. 

 अ.वनथपतीं      ब. प्राणी             क.मानव     ड.यापैकी नाही 

15. जे प्राणी अन्नासाठी इतिाांवि अवलांरू्न असतात त्याांना ..................म्हणतात. 

 अ.पिपोषी              ब.थवयांपोषी         क.एकपेशी         ड.यापैकी नाही 

16. वनथपतींना...............असे म्हणतात. 

अ. थवयांपोषी                  ब.पिपोषी            क.उपभोक्ता       ड.यापैकी नाही 

17. गवतावि जीवन जगणाऱ्या प्राण्याांना............... म्हणतात. 

अ. भक्षक        ब.उत्पादक       क.तणृभक्षक        ड.यापैकी नाही 

18. प्रािस्मक भक्षकावि अवलांरू्न असलेल्या प्राण्याांना............. म्हणतात.  

अ. उत्पादक        ब.स्द्वतीयक             क.भक्षक      ड.यापकैी नाही 

19. मतृ वनथपती व प्राण्याांच ेस्वघटन किणाऱ्या सकू्ष्म जीवाांना म्हणतात.  

 अ.उत्पादक       ब.स्वघटक            क.भक्षक         ड.यापकैी नाही 

20. ...............हा यवघटकाचा प्रकाि आह.े 

 अ.र्िुशी           ब.वनथपती      क.प्राणी         ड.यापैकी नाही 

21. वाताविणात कार्ान डाय-ऑक्साइड च ेप्रमाण ..............टक्के आह.े  

 अ.2              ब.5                क.3                      ड.0.003 

22. वाताविणात ऑस्क्सजनच ेप्रमाण .......टक्के आह.े  

 अ.२०             ब.१०           क.०५      ड.४० 

23. याांनी परिस्थिस्तकी मनोिा ची सांकल्पना माांडली 



 अ.चाल्सा एल्टन      ब. रिटर         क.मार्कसग    ड.थपने्सि  

24.................. ह ेगवताळ परिसांथिेचे उदाहिण आह.े 

अ. प्रेअिी          ब.ध्रवुीय            क.स्वषवुतृ्तीय       ड.यापैकी नाही.  

25. शक्यता वाद यि सांकल्पना .....................या दशेात माांडण्यात आली. 

अ. फ्रान्स         ब.जमानी         क.िस्शया        ड.अमेरिका      

26. ..............याांनी शक्यता वाद ही सांकल्पना माांडली.  

 अ.ब्लाश         ब.माक्सा           क.स्िटि         ड.यापैकी नाही 

 27. वनथपती आस्ण प्राण्याांच ेभक्षण किणािे म्हणजेच........... 

 अ.सवाभक्षी        ब.थवयांपोषी       क.निभक्षी        ड.यापैकी नाही 

 28. वनथपतींना............ असेही म्हणतात. 

 अ.उत्पादक                      ब.भक्षक        क.पिपोषी        ड.यापकैी नाही 

 29. जैवस्वस्वधता हा शब्द सवाप्रिम.............. याांनी वापिला. 

अ. िोसेन                 ब.हांटि                क.स्वस्लयम       ड.यापैकी नाही 

 30. वसुांधिा परिषद .................या स्ठकाणी भिली होती. 

अ. जोहान्सर्गा   ब. न्ययूॉका       क. रिओ स्द जानिेो     ड.यापैकी नाही 

31. प्राण्याांच्या गणुसतू्राांमध्ये जी स्वस्वधता आढळत ेत्यास ...........जवैयवयवधता म्हणतात 

 अ.अनवुांस्शक             ब.प्रजातीय           क.प्रदशेीय        ड.यापकैी नाही 

32. भाितामध्ये वन्यजीव सांवधान कायदा ..............मध्य ेअस्थतत्वात आला. 

 अ.1972                        ब.1981              क. 1951                ड. यापैकी नाही 

33. भाितामध्ये............... अभयािण्ये आहते. 

अ. 200               ब.485          क.305   ड. 208 

 34. .........साठी मेळघाट अभयािण्य प्रस्सद्ध आह.े  

 अ.वाघ       ब. स्सांह       क.हिीण      ड.यापैकी नाही 

35. काझीिांगा अभयािण्य ............या प्राण्यासाठी प्रस्सद्ध आह.े 



 अ.स्जिाि      ब.गेंडा               क.स्सांह       ड.यापैकी नाही 

 36. भाितामध्य ेएकूण जैव भौगोस्लक प्रदशे आहते.  

 अ.   05     ब. 10       क. 15    ड. 20 

37. भाितात एकूण िाष्ट्ट्रीय उद्यान ेआहते 

 अ.90    ब. 85     क.72      ड.यापैकी नाही 

 38. भाितातील ..............हा प्रदशे जैवस्वस्वधतेन ेसांपन्न आह.े 

अ. पस्िम घाट     ब. स्नलस्गिी पवात क.सातपडुा पवात     ड.यापैकी नाही 

 39. भाितामध्य ेप्रामखु्यान े............. वाऱ्यामळेु पाऊस पडतो. 

 अ.खारे     ब.मतलई       क.मोसमी  ड.यापैकी नाही 

 40. जैवस्वस्वधतेच्या क्षयासाठी............... कािणीभतू आह.े 

 अ.मानव         ब.स्नसगा           क.प्राणी            ड.यापैकी नाही 

41. ...............यामळेु जांगलाच ेक्षते्र कमी होत आह.े 

 अ.औद्योगीकिण     ब.वाळवांट    क. लोकसांख्या      ड.यापैकी नाही 

 42. जागस्तक तापमान वाढी .............साठी हा वाय ूजर्ार्दाि आह.े 

अ. ऑस्क्सजन    ब.कार्ान    क.स्नऑन     ड.नायट्रोजन 

 43. जल प्रदषूण प्रस्तर्ांध कायदा ............िा वषी अस्थतत्वात आला. 

 अ.1980         ब.1982         क.1974        ड.यापैकी नाही 

44. हवा प्रदषूण प्रस्तर्ांध कायदा.............. िा वषी अस्थतत्वात आला 

 अ.1981       ब.1980         क. 1985          ड.1960 

45. िाष्ट्ट्रीय वन धोिण या.......... िा वषी  अस्थतत्वात आले. 

 अ.1955       ब. 1960        क.1988         ड.1990 

46. दशेाच्या एकूण क्षेत्रिळापैकी .............टक्के क्षेत्र वनाच्या अच्छादनाखाली असणे गिजेच ेआह.े 

 अ.11            ब.22                      क.33             ड.44 

47. क्योटो  प्रोटोकॉल .................यास्वषयी सांर्ांस्धत आह.े 



 अ.कार्ान उत्सजान    ब.हवाप्रदषूण          क.अणऊुजाा       ड.यापकैी नाही 

48. ...........चा वापि अणभुट््टया मध्ये केला जातो. 

 अ.नायट्रोजन    ब.यिेुस्नयम    क.अमोस्नया   ड.यापैकी नाही 

 49. आम्लपजान्य ............यामळेु स्नमााण होत.े 

 अ.कार्ान  ब. नायरस ऑर्कसाईड     क.हायड्रोजन     ड. यापैकी नाही 

 50. या वायमूळेु .............ओझोन चा क्षय होतो. 

 अ.सी.एि.सी.       ब. नायट्रोजन    क.   हायड्रोजन    ड. यापैकी नाही 

 51. जलाशयात होणाऱ्या तलेगळतीमळेु............. धोक्यात येतात. 

 अ. जल परिसांथिा      ब.      वाळवांटी परिसांथिा        क.पवातीि परिसांथिा  ड. यापैकी नाही 

 52. ध्वस्न मोजण्यासाठी ............एकक वापितात. 

अ.  डेस्सर्ल      ब.स्मटि   ड. यापकैी नाही 

 53. जपान मधील ........या शहिावि अणरु्ॉम्र् टाकण्यात आला. 

अ.ओटीओ आस्ण याकोहामा ब. स्हिोस्शमा-नागासाकी  क.उटावा व टोस्कयो ड. यापैकी नाही 

 54. ..............मळेु मदृचेी धपू होते. 

 अ. स्नवाणीकिण       ब. दषु्ट्काळ        क.  पजान्य       ड. यापैकी नाही 

 55. हवा प्रदषूणामळेु.......   आजाि होतात 

 अ.   श्वसनाचे        ब. पोटाचे       क. त्वचचेे        ड. यापैकी नाही 

 56. भोपाळ वाय ूदघुाटना ....................िा वायचूी गळती झाली होती. 

 अ.स्मिेल आयसोसायनेट  ब.सल्िि डाय ऑक्साईड 

 क.नायट्रस ऑक्साईड  ड. यापैकी नाही 

 57. ह ेआांदोलन वनसांवधानाशी स्नगस्डत आह.े 

अ. िेनी       ब.स्हजिी       क.स्चपको  ड. यापैकी नाही 

 58. ...............या वायमूळेु वाताविणाचा समतोल स्र्घडतो. 

 अ.हायड्रोजन        ब.  हरितगहृ      क.ऑस्क्सजन  ड. यापैकी नाही 



 59. पयााविणाची हानी न होता होणािा स्वकास म्हणजे............... होय.  

 अ.सवोत्तम स्वकास   ब. औद्योस्गक स्वकास     क.शाश्वत स्वकास  ड. यापैकी नाही 

60. पयााविण व वन ेया नावाने थवतांत्र स्वभाग ...........साली  सरुू झाला. 

 अ.1990     ब. 1982       क.1985       ड.यापैकी नाही 

 61. वाताविणात वाय ूसोर्तच ............अस्थतत्व दखेील आह.े 

 अ.वनथपती     ब.धसू्लकण       क.प्लास्थटक  ड. यापैकी नाही 

 62. जल परिसांथिा .............या आपत्तीमळेु धोक्यात येत आहते. 

अ. वायगुळती    ब. तेलगळती       क. मासेमािी       ड. यापैकी नाही 

 63. .................िामध्िे भखूांड व महासागि तळाांचा समावेश होतो.  

अ. जलाविण     ब.वाताविण     क.स्शलाविण  ड. यापैकी नाही 

 64. स्नसगााचे सांतुलन िाखण्यासाठी .............सांवधान गिजेच ेआह.े 

 अ.उद्योग     ब.वनथपती     क.पयााविण   ड. यापैकी नाही 

 65. पयााविण भगूोलाच ेथवरूप थवरूपाचे आह.े 

 अ.थिायी     ब.गस्तमान   क.अथिाई  ड. यापैकी नाही 

  

66. एका स्जवाकडून दसुऱ्या स्जवाकडे अन्नाचे होणािे सांिमण म्हणजे.............. होय.  

 अ.ऊजााप्रवाह      ब.अन्नसाखळी      क.कार्ान चि     ड. यापैकी नाही 

 67. अन्न ऊजाा सांिमणाच्या स्वस्वध पातळयाांना .............थति असे म्हणतात. 

अ. पोषण       ब.ऊजाा स्वस्नमय    क.आहाि  ड. यापैकी नाही 

 68. जलपिीसांथिेतील वनथपती म्हणज े................होय. 

अ. प्लवक    ब.ससू्चपणी    क. खाििुटी  ड. यापैकी नाही 

 69. स्वषवुवतृ्तीय प्रदशेाांमध्ये वन ेआढळतात. 

अ. पानझडी      ब.काटेिी   क.सदाहरित  ड. यापैकी नाही 

70. वाळवांटात ...............वनथपती आढळतात. 



 अ.पानझडी      ब.सदाहिीत       क.काटेिी   ड. यापैकी नाही 


